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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 7/9.1.2012
Σήμερα ημέρα Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 11:00 το
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης, η
Αντιπρόεδρος Λίνα Αλεξίου και τα μέλη Εύη Δεμίρη, Γιάννης
Παπακώστας, Κωνσταντίνος Τσουράκης Κωνσταντίνος Αποστολάς,
Γεώργιος Στεφανάκης.
Iστορικό-Νομική θεμελίωση
1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε με την ενδεχομένη υπό
της εταιρείας με την επωνυμία Δ. ΚΟΛΟΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ιδιοκτήτριας του
ραδιοφωνικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο ΙΟΝΙΟΝ FM STEREO Νομού
Ηλείας, ενδεχομένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 20η Δεκεμβρίου 2011.
3. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψη:
Ι. Το άρθρο 15, παρ. 2 του Συντάγματος, κατά το οποίον η ραδιοφωνία και η
τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους, ο οποίος έχει σκοπό τη
μετάδοση προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής
στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλει η κοινωνική αποστολή της τηλεόρασης και
η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου.
II. Το άρθρο 9 παρ. 2 του Π.Δ/τος 77/2003, κατά το οποίο τα πρόσωπα που
αναφέρονται στις εκπομπές πρέπει να απολαμβάνουν δίκαιης, ορθής και αξιοπρεπούς
συμπεριφοράς και δεν επιτρέπεται η προσβολή της προσωπικότητας, της τιμής και
της αξιοπρέπειάς τους.
ΙΙΙ. Το άρθρο 4, παρ. 1, στοιχείο β, ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το Ε.Σ.Ρ
ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα
ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία και επιβάλλει τις νόμιμες κυρώσεις.
Αιτιολογικό
Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισμών του εκπροσώπου της εταιρείας με
την επωνυμία Δ. ΚΟΛΟΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθμού
με το διακριτικό τίτλο ΙΟΝΙΟΝ FM STEREO Νομού Ηλείας, του υποβληθέντος
υπομνήματος και της παρακολουθήσεως, από cds που απέστειλε ο ραδιοφωνικός
σταθμός της εκπομπής: «Πρωινή Περίπολος» που μεταδόθηκε κατά την 18.5.2011,
από ώρας 10:00 έως 13:00 προέκυψαν τα ακόλουθα:
«Πρωινή Περίπολος»- ΑΡΧΕΙΟ 2ο (110105) διάρκειας [40:10]
[από το χρονικό σημείο 17:08 έως το χρονικό σημείο 39:29]
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Δημήτρης Κολόκας: Λοιπόν το πρώτο θέμα της εκπομπής μας δεν θα έπρεπε να είναι
κανονικά τα αλάνια που θα μείνουνε χαρμάνια, ή αν μείνανε ή αν δεν μείνανε. Ήταν
άλλο το πρώτο θέμα της εκπομπής μας, γιατί ούτε καν με ειδοποίησε ο Μάκης ο
Νοδάρος, ότι στην ιστοσελίδα του έχει γράψει σημεία και τέρατα και ήδη κάνει
έρευνες. Ε, να τον καλημερίσουμε. Αφορά βέβαια το Ιόνιον FM. Καλημέρα, Μάκη!
Μ. Νοδάρος: Καλημέρα, Δημήτρη! Δεν ξέρω, εάν είναι και η Γιώτα εκεί κοντά σας.
Δημήτρης Κολόκας: Και η Γιώτα!
Γιώτα Αργυροπούλου: Εδώ είμαι, καλημέρα!
Μάκης Νοδάρος: Καλημέρα, Γιώτα! Ε, κοιτάξτε, σας το φύλαγα σαν έκπληξη. Έχω
αναρτήσει στη σελίδα μου, όπως είπατε πριν από λίγο μία αποκάλυψη. Η αποκάλυψη
είναι ότι κάποια περίεργα κυκλώματα στην Ηλεία και στην ευρύτερη περιοχή
επιχειρούν να λογοκρίνουν με τον πλέον απαράδεκτο τρόπο το ραδιοφωνικό σταθμό
Ιόνιον FM. Να λογοκρίνουν εσάς, εμάς, τη δημοσιογραφική ομάδα και γενικότερα τα
όσα αποκαλύπτει κατά καιρούς μέσα από δημοσιογραφικές έρευνες και ρεπορτάζ ο
ραδιοφωνικός σταθμός Ιόνιον
Μάκης Νοδάρος: Για μένα να σας πω…
Δημήτρης Κολόκας: Και η οποία να πούμε, Μάκη, ότι έχει γίνει πολύ αιχμηρή η
έρευνα αυτή μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του Νομού μας.
Μάκης Νοδάρος: Ακριβώς. Για να μην παρεξηγηθώ, γιατί θα αναρωτηθεί κάποιος,
γιατί εγώ βγαίνω και κάνω έρευνα
Γιώτα Αργυροπούλου: Σωστό.
Μάκης Νοδάρος: Για κάτι που αφορά το ραδιοφωνικό…
Γιώτα Αργυροπούλου: Σωστό.
Μάκης Νοδάρος: …σταθμό Ιόνιον FM, εμένα…
Γιώτα Αργυροπούλου: Τα έχουμε πει επανειλημμένως αυτά, έτσι;
Μάκης Νοδάρος: Μισό λεπτό, να πούμε μερικά πράγματα. Για μένα ο ραδιοφωνικός
σταθμός Ιόνιον FM είναι κατά κάποιο τρόπο κι ένα κομμάτι της σχολής
δημοσιογραφίας, έτσι; Για μένα είναι και το παλιό μου σπίτι, αν το θέλετε…
Δημήτρης Κολόκας: Είναι γενικά, το σπίτι σου είναι ανεξάρτητα, αν αυτήν την
περίοδο δεν είσαι στον αέρα, Μάκη.
Μάκης Νοδάρος: Είναι κι ένα σημείο όπου με δημοκρατικές διαδικασίες μπορούν,
εκεί μέσα χωρούν στο ραδιοφωνικό σταθμό, σ’ αυτόν το ραδιοφωνικό σταθμό
χωρούν όλα, και οι αντιθέσεις και οι γκρίνιες και οι καυγάδες και οι δημόσιες
αντιπαραθέσεις, αν το θέλετε, αλλά πάντα μέσα από τη δημοκρατία, το διάλογο, την
αγάπη και το σεβασμό που τρέφουμε ο ένας απέναντι στον άλλο έχουμε καταφέρει
όλα αυτά τα χρόνια να νιώθουμε έτσι.
Δημήτρης Κολόκας: Ακριβώς.
Μάκης Νοδάρος: Προσωπικά νιώθω το σταθμό σαν το δεύτερο σπίτι μου. Και δεν
είναι υπερβολή αυτό, γιατί από κει ξεκινήσαμε πριν από πολλά χρόνια να κάνουμε
έρευνα και ρεπορτάζ, κάτι που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
Δημήτρης Κολόκας: Όμως…
Μάκης Νοδάρος: Κι εκτός των άλλων είστε και ο μοναδικός σταθμός στην ευρύτερη
περιοχή που λέει πράγματα, τα οποία δεν λένε οι άλλοι. Και τι είναι αυτά; Είναι
ιστορίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα, αμαρτωλές ιστορίες που αφορούν κατά
καιρούς δημόσια πρόσωπα.
Δημήτρης Κολόκας: Κι είναι βαρύ το τίμημα ξέρεις αυτό.
Μάκης Νοδάρος: Διαπιστώνεται λοιπόν μέσα από τη δημοσιογραφική έρευνα, ότι
κάποιοι τύποι, κάποια τυπάκια, θα τα χαρακτήριζα εγώ – εγώ τα λέω αυτά, δεν τα
λέει ο σταθμός- κάποια τυπάκια, κι ας με πάνε στη δικαιοσύνη, να αποδείξω, εάν
είναι τυπάκια ή τύποι, επιχειρούν με τον πλέον απαράδεκτο τρόπο, για να μην
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χρησιμοποιήσω άλλο χαρακτηρισμό να φιμώσουν το ραδιοφωνικό σταθμό Ιόνιον
FM. Και οι πολίτες τώρα με αυτήν την αποκάλυψη που θα κάνουμε, θα καταλάβουν,
τι ακριβώς συμβαίνει στην Ηλεία των λαμογιών, της διαφθοράς και της σαπίλας.
Λοιπόν εβρήκαμε, εκατάφερα και βρήκα, αγαπητοί συνάδελφοι- τώρα βέβαια θα με
ρωτήσετε, μπορεί και να αρπαχτούμε. …
Δημήτρης Κολόκας: Σου ήρθε στα χέρια σου ένα χαρτί…
Μάκης Νοδάρος: Βεβαίως. Μπορεί να αρπαχτούμε και δημόσια γιατί θα πείτε, γιατί
το έβγαλες χωρίς να μας ειδοποιήσεις και λοιπά; Εγώ θεώρησα ότι θα έπρεπε να το
βγάλω, γιατί μάλλον η δική σας η άποψη θα ήταν να μην βγει προς τα έξω κάτι
τέτοιο.
Δημήτρης Κολόκας: Ε, Μάκη, εγώ δεν το έχω βγάλει, όμως θα βγει, δεν υπάρχει
περίπτωση να μην βγούνε όλα αυτά τα θέματα, τα οποία, στα οποία έχει μπει η
τροχιά, σε αυτήν την τροχιά που έχει μπει ο σταθμός. Ούτως ή άλλως, εσύ ούτως ή
άλλως βγάζεις θέματα. Μην ξεχνάμε, ότι πριν από χρόνια είχες βγάλει θέμα
προσωπικό, δικό μας εδώ, της οικογενείας μας, χωρίς να μας ρωτήσεις. Λοιπόν και
συνεχίζεις να το κάνεις και καλά κάνεις. Εμείς δεν έχουμε ποτέ σε τέτοια θέματα
παρέμβαση.
Μάκης Νοδάρος: Εγώ , εγώ σας ευχαριστώ που με φιλοξενείτε καταρχήν και ήθελα
να πω το εξής: Το προσωπικό μου blog σήμερα αποκαλύπτει (από χθες μάλλον το
βράδυ) αποκαλύπτει με ντοκουμέντα την επιχείρηση φίμωσης του ραδιοφωνικού
σταθμού Ιόνιον FM στην Ηλεία της διαφθοράς και της σαπίλας-όπως σας είπα πριναπό δήθεν ευαίσθητους πολίτες, το κίνητρο των οποίων και το παρελθόν τους φυσικά
σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες εξετάζει πλέον ο εισαγγελέας. Ένας
λοιπόν πολίτης από την Ηλεία, το όνομα του οποίου…
Δημήτρης Κολόκας: Δεν το λέμε ακόμη, δεν πειράζει, το γνωρίζουμε.
Μάκης Νοδάρος: Δεν έχει σημασία.
Δημήτρης Κολόκας: Εγώ τουλάχιστον το γνωρίζω, δεν ξέρω, αν εσύ το ‘χεις.
Μάκης Νοδάρος: Δεν κατάλαβα; Ο πολίτης, το όνομα του πολίτη δημοσιεύεται στο,
στο, στην καταγγελία, στο επίσημο έγγραφο.
Γιώτα Αργυροπούλου: Φαίνεται, φαίνεται, αφού φαίνεται.
Μάκης Νοδάρος: Και δεν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα.
Δημήτρης Κολόκας: Καλά.
Μάκης Νοδάρος: Τι προσωπικά δεδομένα;
Δημήτρης Κολόκας: Όχι, εντάξει, εντάξει. Καλώς.
Μάκης Νοδάρος: Λοιπόν, ο πολίτης λοιπόν από την Ηλεία κατήγγειλε το
ραδιοφωνικό σταθμό στο Ε.Σ.Ρ., επειδή η δημοσιογραφική του ομάδα τόλμησε την
πρωταπριλιά, δηλαδή εσείς, αγαπητοί συνάδελφοι…
Γιώτα Αργυροπούλου: Τολμήσαμε να πούμε ένα αθώο αστείο.
Μάκης Νοδάρος: Το καθιερωμένο πρωταπριλιάτικο ψέμα, κάνοντας τη σχετική
πλάκα και αυτό…
Δημήτρης Κολόκας: Το καθιερωμένο έχει σημασία αυτό. Προσέξετε! Το
καθιερωμένο!
Μάκης Νοδάρος: Προσέξτε! Εφημερίδες, όπως είναι η «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», όπου
εργάζομαι για πάνω από δεκαπέντε χρόνια, εφημερίδες, όπως είναι τα «ΝΕΑ», το
¨ΕΘΝΟΣ», η «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», το «ΒΗΜΑ», το «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ», η «REAL
NEWS», όλες οι αθηναϊκές εφημερίδες, μεγάλοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Αθήνας,
μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια έχουν καθιερώσει τη συγκεκριμένη ημέρα να λένε ένα
ψέμα. Την περασμένη φορά είχανε πει, ότι είχε πάει ο Παπανδρέου-ξέρω εγώ- στην
Τουρκία και έκανε πάρτι με τον Τούρκο Πρωθυπουργό. Έχουν χρησιμοποιηθεί
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διάφορες τέτοιες ιστοριούλες, για να τιμήσουν τη συγκεκριμένη μέρα, την
πρωταπριλιά, που έχει καθιερωθεί και γνωρίζουμε από μικρά παιδιά
Γιώτα Αργυροπούλου: Είθισται.
Δημήτρης Κολόκας: Είναι γνωστό στον κόσμο πλέον, πώς συμπεριφέρονται τα μέσα
ενημέρωσης την πρωταπριλιά.
Μάκης Νοδάρος: Οι εφημερίδες πρωτοσέλιδα λένε ψέματα. Γιατί να μην πει και ο
ραδιοφωνικός σταθμός Ιόνιον FM! Και τι ψέμα είπε; Είπε λοιπόν ο ραδιοφωνικός
σταθμός τη συγκεκριμένη ημέρα, ότι η γέφυρα του Βαρθολομιού…
Γιώτα Αργυροπούλου: Η νέα γέφυρα.
Μάκης Νοδάρος: Η νέα γέφυρα του Βαρθολομιού παρουσιάζει κάποιες…
Γιώτα Αργυροπούλου: Ρωγμές.
Μάκης Νοδάρος: Μικρές ρωγμές και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, είχε πάρει και
τηλέφωνο ο Νομάρχης.
Δημήτρης Κολόκας: Ο Νομάρχης. Γελάγαμε, γελάγαμε.
Μάκης Νοδάρος: Ο οποίος είπε και του χρόνου ο άνθρωπος.
Γιώτα Αργυροπούλου: Και του χρόνου.
Δημήτρης Κολόκας: Γελάγαμε, γελάγαμε, ούτε καν σαν ψέμα δεν το παρουσιάσαμε.
Μάκης Νοδάρος: Ακριβώς.
Δημήτρης Κολόκας: Ούτε καν σαν ψέμα.
Μάκης Νοδάρος: Ακριβώς.
Γιώτα Αργυροπούλου: Εντάξει, λέει, παιδιά, το προσπέρασε, δεν μπήκε καν στο θέμα
δηλαδή, να το κουβεντιάσει, έτσι;
Μάκης Νοδάρος: Ήθελα να σας πω εδώ, ότι ο ευαίσθητος πολίτης της Ηλείας που
καταγγέλνει, καταγγέλλει το ραδιοφωνικό σταθμό στο Ε.Σ.Ρ. για το πρωταπριλιάτικο
ψέμα, περιέργως, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν έδειξε την ίδια ευαισθησία για την
καθημερινή, προκλητικότατη παραβίαση των κανόνων δεοντολογίας από τους
τοπικούς περιφερειακούς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, η οποία έχει
καταγραφεί με ντοκουμέντα από τη δημοσιογραφική έρευνα και πρόκειται σύντομα
να πάρει το δρόμο της. Ξέρετε γιατί θα τον πάρει το δρόμο της; Δεν είναι θέμα
καρφώματος, είναι θέμα, για να δούμε τελικά σ’ αυτό το Νομό, ποιος είναι νόμιμος
και ποιος είναι παράνομος, ποιος πρέπει να μιλάει και ποιος δεν πρέπει. Ποιοι είναι
αυτοί που κάνουνε τις καταγγελίες, ποιοι είναι πίσω τους, τι ρόλο παίζουνε, τι
δουλειά κάνουνε, τι διασυνδέσεις έχουν, και τελικά, εάν σε αυτό το Νομό
ποινικοποιείται ένα πρωταπριλιάτικο ψέμα, θα πρέπει να αναρωτηθούμε όλοι, γιατί;
Ποιοι είναι αυτοί, οι οποίοι με αιχμή του δόρατος το πρωταπριλιάτικο ψέμα
προσπαθούν να πλήξου το ραδιοφωνικό σταθμό Ιόνιον FM. Τι κρύβεται πίσω από
όλα αυτά;
Δημήτρης Κολόκας: Μάκη, θα ήθελα να πω εγώ ως άνθρωπος του Ιόνιον FM,
ιδρυτικό στέλεχος του σταθμού, ότι ο συγκεκριμένος ή μάλλον η συγκεκριμένη
οικογένεια του ονόματος του συγκεκριμένου, που μας έκανε την καταγγελία, η
συγκεκριμένη καταγγελία, που έχει να κάνει με4 το περιεχόμενο του προγράμματός
μας αυτή τη φορά, τη φίμωση ουσιαστικά, τη λογοκρισία ουσιαστικά, έχει κάνει κι
άλλες καταγγελίες εδώ και τρία χρόνια και τρέχουμε από Ε.Σ.Ρ. σε Ε.Σ.Ρ. και από
Ε.Ε.Τ.Τ. σε Ε.Ε.Τ.Τ. κι από Συμβούλιο της Επικρατείς σε Συμβούλιο της Επικρατείας
με πλήθος άλλων καταγγελιών, πάρα πολλές, φάκελοι ολόκληροι!
Γιώτα Αργυροπούλου: Πάντως…
Δημήτρης Κολόκας: Ντρέπομαι να πω, ότι αυτή η συγκεκριμένη οικογένεια, η οποία
έκανε αυτήν την ιστορία, ένα μέλος της που έχει κάνει αυτή τη συγκεκριμένη, στην
οποία αναφέρεσαι σήμερα στο ρεπορτάζ, όλοι αυτοί, όλοι αυτοί οι άνθρωποι μας, μας
κατηγορούνε εδώ και τρία χρόνια.
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Μάκης Νοδάρος: Πάντως θα ήθελα να…
Δημήτρης Κολόκας: Έτσι!
Μάκης Νοδάρος: …να τονίσω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι η λυσσαλέα επίθεση που
δέχεται τελευταία ο ραδιοφωνικός σταθμός Ιόνιον FM, προσωπικά πιστεύω, ότι έχει
να κάνει με την άρνηση της διοίκησης, των εργαζομένων και της δημοσιογραφικής
του ομάδας, να σκύψει το κεφάλι και να καλύψει με τη σιωπή του τις προκλητικές
παρανομίες δημοσίων προσώπων και τις παραπομπές τους σε δίκες για αξιόποινες
πράξεις.
Δημήτρης Κολόκας: Σημειώνω, σημειώνω…
Μάκης Νοδάρος: Και σας παρακαλώ πολύ να με διαψεύσετε ή…
Δημήτρης Κολόκας: Όχι, δεν σε διαψεύδω. Μάκη, σημειώνω μόνο…
Μάκης Νοδάρος: Ή να με επιβεβαιώσετε.
Δημήτρης Κολόκας: Σημειώνω, σημειώνω μόνο, ότι τα πλαίσια της φίμωσης ενός
ραδιοφωνικού σταθμού, που λειτουργεί έτσι όπως λειτουργεί εδώ και είκοσι δύο
χρόνια δεν είναι μόνο η προσφυγή στο Ε.Σ.Ρ. για ένα πρωταπριλιάτικο ψέμα, είναι η
προσπάθεια που γίνεται να κλείσουν οι αναμεταδότες του σταθμού και να μην
ακούγεται ο σταθμός στο Νομό Ηλείας, ο ενημερωτικός σταθμός στο Νομό Ηλείας.
Δηλαδή να μην ακούνε οι πυρόπληκτοι της Αρτέμιδας τη φωνή του σταθμού για τα
προβλήματα, τα οποία οι ίδιοι έχουνε και οι άλλοι και των άλλων περιοχών εκεί.
Μάκης Νοδάρος: Ήδη είναι, είναι…
Δημήτρης Κολόκας: Έχει γίνει λοιπόν προσπάθεια να κλείσουν οι αναμεταδότες κι
έχουνε πιάσει το, και έχουνε σηκώσει το γάντι οι Ανεξάρτητες Αρχές παρανόμως και
παρατύπως, γιατί το Ιόνιον FM-το ξαναλέω και πάλι και δημοσίως-από το 1990 έχει
καταγγείλει, ότι παρεμβάλλεται κι αναγκάστηκε, αναγκάστηκε να μπει σε έξοδα για
να βάλει αναμεταδότες, να ακουστεί χάριν των παρανόμων και να αποκαλύψω
επίσης, όχι να κάνω την αποκάλυψη πλήρη, αλλά να αποκαλύψω, ότι οι
συγκεκριμένοι άνθρωποι που μας καταγγέλλουν είναι ιδιοκτήτες ραδιοφωνικού
σταθμού, που τον καιρό που εμείς κάναμε χαρτιά στο ελληνικό…
Μάκης Νοδάρος: Εγώ δεν το γνώριζα, δεν το γνωρίζω αυτό.
Δημήτρης Κολόκας: Εγώ το λέω αυτό.
Μάκης Νοδάρος: Αυτό είναι πολύ σοβαρό που λες.
Δημήτρης Κολόκας: Είναι ιδιοκτήτες ραδιοφωνικού σταθμού που…
Μάκης Νοδάρος: Αυτό είναι πολύ σοβαρό.
Δημήτρης Κολόκας: …τον καιρό, από τα έγγραφα που έχουμε στα χέρια μας, που το
Ιόνιον FM προσέφευγε στην ελληνική πολιτεία, στο ελληνικό κράτος, ότι παράνομοι
δεν τον αφήνουν να ακουστεί από τις παρεμβολές, είχαν παράνομο σταθμό. Και ήρθε
ο Ρέππας το 1999 με το Νόμο 2778 να τους νομιμοποιήσει!
Μάκης Νοδάρος: Μάλιστα.
Δημήτρης Κολόκας: Για να τους δώσει βεβαίωση νομίμου λειτουργίας. Βούτηξαν λοιπόν
το 1999 τη βεβαίωση νομίμου λειτουργίας, πήραν ένα ραδιοφωνικό σταθμό το 2008 και
έκτοτε άρχισαν να μας κυνηγάνε.
Μάκης Νοδάρος: Μάλιστα.
Γιώτα Αργυροπούλου: Και κάπως έτσι…
Δημήτρης Κολόκας: Αυτή είναι η κατάσταση, τη λέμε όσο, επίτηδες τη λέω έτσι, δεν
θέλω να αποκαλύψω…
Μάκης Νοδάρος: Θα πρέπει να καταλάβουν όμως, θα πρέπει να καταλάβουν…
Δημήτρης Κολόκας: Δεν θέλω να αποκαλύψω άλλα γιατί, επιτρέψτε μου το κριτήριο
των αποκαλύψεων, τη σκηνοθεσία του να την έχω εγώ.
Μάκης Νοδάρος: Δημήτρη και Γιώτα, θα πρέπει να καταλάβουν, θα πρέπει να
καταλάβει ο κόσμος, ότι εντάξει καλή δουλειά και καλές, καλή δουλειά κάνουν και
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καλές είναι οι ανεξάρτητες αρχές, αλλά θα πρέπει να, ο Νόμος που εφαρμόζουν θα
πρέπει να είναι ίσιος σε όλους, έτσι; Δηλαδή να εφαρμόζεται σε όλες τις, σε όλες τις
πλευρές. Δεν μπορεί για παράδειγμα το Ιόνιον FM να τηρεί με…
Δημήτρης Κολόκας: Με ευλάβεια. Με ευλάβεια.
Μάκης Νοδάρος: Με ευλάβεια, αν το θέλετε, το πρόγραμμα και να λέει-εγώ σε έχω
ακούσει τόσες φορές κατά το παρελθόν και πριν από χρόνια, ότι, παιδιά, οι διαφημίσεις θα
πρέπει να είναι τόσος χρόνος, διότι αυτό προβλέπει ο νόμος και δεν πρέπει να ξεπερνάμε
με το δευτερόλεπτο, πόσες φορές έχετε μαλώσει, αν το θέλετε, εντός εισαγωγικών τους
ηχολήπτες, γιατί έχουν ξεπεράσει κατά δεκαπέντε-είκοσι δευτερόλεπτα και εδώ έχουμε
ραδιοφωνικούς σταθμούς και τηλεοπτικούς στην περιφέρεια γενικότερα και στην Ηλεία
και στην ευρύτερη περιοχή…
Δημήτρης Κολόκας: Που καμιά φορά κόβουν το πρόγραμμα…
Μάκης Νοδάρος: Που λένε…
Δημήτρης Κολόκας: Κόβουνε τις διαφημίσεις για να παίξουνε πρόγραμμα
Μάκης Νοδάρος: …εικοσάλεπτα! Κι εκεί δεν τηρείται η νομοθεσία κι ο κύριος
αυτός, ο οποίος έκανε την καταγγελία δεν τα βλέπει αυτά και βλέπει το
πρωταπριλιάτικο ψέμα, που είπανε οι άνθρωποι εκεί, οι συνάδελφοι στο Ιόνιον FM, ε
για τη γέφυρα του Βαρθολομιού! Αυτά τα πράγματα, αγαπητοί συνάδελφοι είναι
καταδικαστέα, δείχνουνε τη φασιστική νοοτροπία ορισμένων τύπων, οι οποίοι έχουνε
περίεργο κίνητρο. Θα πρέπει να αναζητηθεί το κίνητρό τους και είμαι σίγουρος ότι…
Γιώτα Αργυροπούλου: Αυτό ήθελα να πω.
Μάκης Νοδάρος: …ότι θα το αναδείξει η εισαγγελική έρευνα, η οποία βρίσκεται σε
εξέλιξη.
Γιώτα Αργυροπούλου: Ξέρετε, τι θα αναρωτιούνται τώρα οι ακροατές; Καλά μα
τόση δύναμη έχει αυτός ο άνθρωπος, που κάνει όλη αυτήν την ιστορία!
Μάκης Νοδάρος: Δεν είναι θέμα δύναμης, Γιώτα. Είναι θέμα διασυνδέσεων και θέμα
κατάντια του Νομού Ηλείας. Αυτήν τη στιγμή θα έπρεπε να έχουν ξεσηκωθεί και οι
πέτρες και να καταδικάζουν αυτά που λέμε και να παίρνουνε το μέρος σας.
Δημήτρης Κολόκας: Έχεις, έχεις υπόψη σου...
Μάκης Νοδάρος: Για να δούμε, ποιος θα πάρει το μέρος σας;
Δημήτρης Κολόκας: Έχεις υπόψη σου, Μάκη, αν οι δημοσιογραφικές ενώσεις έχουν
μάθει όλα αυτά, τα οποία λες, οι άλλοι συνάδελφοι δημοσιογράφοι;
Μάκης Νοδάρος: Θα πρέπει να το, θα πρέπει να το δημοσιοποιήσετε, να το
κοινοποιήσετε το θέμα αυτό, από τη στιγμή που τα έβγαλα εγώ, είναι πλέον, έτσι έχει,
έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο. Εμένα μου ζητούσαν πληροφορίες σήμερα
διάφορα blogs και ενημερωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί κι εφημερίδες από την Πάτρα
σήμερα το πρωί. Έδινα τις σχετικές πληροφορίες και τους παρέπεμπα και σε σας. Θα
πρέπει λοιπόν να στείλετε σχετικό έγγραφο στις δημοσιογραφικές ενώσεις και να
ζητήσουν να καταδικάσουν την απαράδεκτη και πρωτοφανή ενέργεια του
συγκεκριμένου ατόμου και σε σας βέβαια απομένει να ψάξετε, τι κρύβεται από πίσω.
Σε σας και στις …
Δημήτρης Κολόκας: Αρχές.
Μάκης Νοδάρος: ….δικαστικές αρχές βεβαίως. Γιατί δεν μπορεί τώρα
επαναλαμβάνω να ποινικοποιείται ένα πρωταπριλιάτικο ψέμα την ώρα που γίνεται το
έλα να δεις σε άλλα δίκτυα.
Δημήτρης Κολόκας: Όταν υπάρχει και προϊστορία βέβαια έτσι; Γιατί υπάρχει και
προϊστορία. Εσύ ανακάλυψες αυτό τώρα. Ξεκίνησες από δω.
Μάκης Νοδάρος: Εγώ το ανακάλυψα, αγαπητοί συνάδελφοι και το έβαλα κανονικά
στο διαδίκτυο και ό,τι ανακαλύπτεται θα μπαίνει στο διαδίκτυο και θα δημοσιεύεται.
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Δημήτρης Κολόκας: Να ξέρεις, να ξέρεις, ότι όλα τα υπόλοιπα που έχουνε συμβεί
τρία χρόνια μπροστά και δεν τα έχεις ανακαλύψει είναι πολύ περισσότερα από αυτό,
αλλά αυτό είναι έτσι, έχει περάσει, έχει ξεπεράσει τα εσκαμμένα, θα έλεγα η
συγκεκριμένη οικογένεια κι ο συγκεκριμένος σταθμός, ενοχλώντας έτσι το Ιόνιον
FM, χωρίς να τους έχουμε ενοχλήσει ποτέ-έχει σημασία αυτό.
Μάκης Νοδάρος: Θα μου επιτρέψετε...
Δημήτρης Κολόκας: Δεν τους έχουμε ενοχλήσει ποτέ!
Μάκης Νοδάρος: Θα μου επιτρέψεις, θα μου επιτρέψετε, συνάδελφοι, για να
καταλάβει ο κόσμος, και τι λέμε τόση ώρα, να σας διαβάσω ένα κομμάτι ή μάλλον
την καταγγελία του συγκεκριμένου προσώπου, α, θα το πω-δεν υπάρχει πρόβλημα. Ο
κύριος αυτός ονομάζεται Παναγιώτης Κουτσόπουλος.
Δημήτρης Κολόκας: Κοτσόπουλος, Κοτσόπουλος!
Μάκης Νοδάρος: Κοτσόπουλος, κατάγεται από τη Ζαχάρω Ηλείας και έχει κάνει μία
αναφορά για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Τι είναι αυτά; Διασπορά ψευδών ειδήσεων!
Πού είμαστε; Στη Χούντα! Διασπορά ψευδών ειδήσεων από το Ιόνιον FM την
πρωταπριλιά, επειδή έκανε ένα πρωταπριλιάτικο ψέμα; Ποιος είναι ο κύριος αυτός;
Πού ζει; Ποιος είναι από πίσω του; Ποιος του λέει να κάνει τέτοιου είδους αναφορές;
Προς το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης απευθύνεται και λέει, κύριε Πρόεδρε,
την περασμένη Παρασκευή 1η Απριλίου και ώρα 11 ο ραδιοφωνικός σταθμός Ιόνιον
FM του Νομού Ηλείας μετέδωσε στην πρωινή εκπομπή «Πρωινή περίπολος» την
ψευδή είδηση, ότι υπάρχουν ρωγμές στη νέα γέφυρα του Βαρθολομιού και ότι γίνεται
εκτροπή της κυκλοφορίας από την παλαιά εθνική οδό με αποτέλεσμα να υπάρχει
αναστάτωση από τους οδηγούς και από τις τοπικές αρχές, που έσπευσαν να
αναζητήσουν, ποια είναι η βλάβη. Και συνεχίζει ο κύριος αυτός, ο κύριος
Κουτσόπουλος, Κοτσόπουλος-πώς λέγεται; Αυτή η ψευδής είδηση μεταδόθηκε από
το ραδιοφωνικό σταθμό σε πρωινή εκπομπή υψηλής ακροαματικότητας…
Δημήτρης Κολόκας: Τον ευχαριστούμε πολύ.
Μάκης Νοδάρος: Και μάλιστα την παρουσιάζει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του σταθμού, ο
κύριος Δημήτρης Κολόκας. Κύριε πρόεδρε, λέει ο κύριος Κουτσόπουλος ή
Κοτσόπουλος- δεν το ξέρω, δεν το βλέπω και καλά.
Δημήτρης Κολόκας: Κοτσόπουλος.
Μάκης Νοδάρος: Επιτρέπεται να μεταδίδουν ενημερωτικοί σταθμοί ψευδείς ειδήσεις
χάριν αστεϊσμού για την πρωταπριλιά και μάλιστα ειδήσεις που διακινδυνεύεται η
ασφάλεια των οδηγών και των πολιτών; Πότε διακινδυνεύτηκε η ασφάλεια των
πολιτών και των οδηγών, βρε παιδιά; Και γιατί να μην επιτρέπεται την πρωταπριλιά
να μεταδίδουν για χάρη αστεϊσμού; Ποιος δεν μεταδίδει εκείνη την ημέρα εν τέλει;
Ποιος δεν μεταδίδει εκείνη την ημέρα ή ποιος δεν μετέδωσε εκείνη την ημέρα ένα
πρωταπριλιάτικο ψέμα; Και συνεχίζει ο κύριος αυτός, στην ιστοσελίδα του
ραδιοφωνικού σταθμού Ιόνιον FM, www. ionionfm.gr, όχι μόνο δεν ζητούν συγγνώμη
από τους ακροατές και τις αρχές για την αναστάτωση που προκάλεσαν από τη
διασπορά της ψευδούς είδησης, αλλά υπάρχει και ειρωνεία και ύβρις ενάντια στην
αντίδραση της κρατικής μηχανής. Τι είναι αυτά τα πράγματα;
Δημήτρης Κολόκας: Εμείς κάναμε τέτοιο πράγμα και δεν το καταλάβαμε;
Μάκης Νοδάρος: Τι είναι αυτά τα πράγματα; Τι είναι αυτά τα πράγματα; Σε ποιους
απευθύνεται ο κύριος αυτός; Ποιος, τι είναι ο κύριος αυτός; Ποιος είναι; Να βγει εδώ
δημόσια, νε με πάρει ένα τηλέφωνο στο σταθμό και να μας πει την άποψή του! Ποιος
είναι ο κύριος αυτός που επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να λογοκρίνει, να λογοκρίνει
και να φιμώσει. Γιατί, αν αύριο το πρωί το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο σας, σας ρίξει
ένα πρόστιμο 10 χιλιάρικα, λογοκρισία είναι, γιατί εσείς θα κλείσετε. Επιχειρεί με
αυτόν τον τρόπο, αγαπητοί συνάδελφοι, να σας λογοκρίνει, να λογοκρίνει το
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ραδιοφωνικό σταθμό Ιόνιον FM κι αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα και
καταδικαστέα.
Δημήτρης Κολόκας: Επιχειρεί…
Μάκης Νοδάρος: Και να ξέρει ο κύριος ο συγκεκριμένος…
Δημήτρης Κολόκας: Επιχειρεί-να το διορθώσω- επιχειρεί και να λογοκρίνει.
Μάκης Νοδάρος: Και να λογοκρίνει.
Δημήτρης Κολόκας: Έχει κάνει κι άλλα.
Μάκης Νοδάρος: Και επίσης να πάρει ένα μήνυμα ο κύριος αυτός από, από αυτήν
εδώ τη συνομιλία μας, ότι δεν πρόκειται να φιμώσει ποτέ κανέναν ραδιοφωνικό
σταθμό ούτε το Ιόνιον FM, δεν πρόκειται να φιμώσει καμία εφημερίδα και κανένα
δημοσιογράφο που κάνει δημοσιογραφική έρευνα.
Δημήτρης Κολόκας: Και από τη φόρα που έχει πάρει, εγώ θα έλεγα…
Μάκης Νοδάρος: Κανένα!
Δημήτρης Κολόκας: Από τη φόρα που έχει πάρει να προσέξει, μήπως πριονίζει το
κλαδί πάνω στο οποίο κάθεται. Εγώ αυτό έχω να πω.
Γιώτα Αργυροπούλου: Λοιπόν είναι πράγματι το θέμα αυτό, Μάκη, το αναδεικνύεις
και εσύ σήμερα, έχουμε θίξει κι εμείς αρκετές φορές θέματα, τα οποία αφορούν τη
δυνατότητα του σταθμού να μιλάει ελεύθερα και να μη φιμώνεται, επειδή πολλές
φορές…
Δημήτρης Κολόκας: Να ακούγεται από τους 160.000 κατοίκους του Νομού.
Γιώτα Αργυροπούλου: Ναι, πολλές πιέσεις έχουμε δεχθεί τα τελευταία 2 με 3
χρόνια. Θεωρούμε καθήκον μας τη σωστή κι αντικειμενική ενημέρωση των πολιτών
της Ηλείας. Τώρα από κει και πέρα υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι και
όπως λέμε αυτή τη στιγμή προσπαθούν με διάφορους τρόπους είτε από δικό τους
κίνητρο είτε επειδή κάποιοι άλλοι κρύβονται πίσω από αυτούς και τους προωθούν…
Δημήτρης Κολόκας: Είτε και τα δύο μαζί.
Γιώτα Αργυροπούλου: Ακριβώς. Προσπαθούν να φιμώσουν, από κει και πέρα
θεωρώ, ότι δεν το καταφέρνουν και δεν θα το καταφέρουν.
Μάκης Νοδάρος: Πάντως κανείς δεν πρόκειται να φιμώσει, έτσι σαν επίλογος,
κανείς δεν πρόκειται να φιμώσει τις ελεύθερες φωνές της Ηλείας είτε αυτές είναι
εφημερίδες είτε είναι ραδιοφωνικοί σταθμοί είτε είναι δημοσιογράφοι, όλους αυτούς
που τολμούν να πάνε κόντρα στο ρεύμα, αγαπητοί συνάδελφοι, στο ρεύμα της
διαπλοκής και να αποκαλύπτουν τις προκλητικές παρανομίες των υπεράνω υποψίας
δημοσίων προσώπων που παραπέμπονται σε δίκες για σοβαρότατα ποινικά
αδικήματα, τους οποίους δυστυχώς καλύπτουν με τη σιωπή τους , με την προκλητική
σιωπή τους διάφοροι τύποι εντός ή εκτός εισαγωγικών στην Ηλεία.
Γιώτα Αργυροπούλου: Μάκη, σε ευχαριστούμε για την παρέμβασή σου.
Μάκης Νοδάρος: Ευχαριστώ και συγγνώμη για…
Δημήτρης Κολόκας: Όχι, μόνο για την παρέμβαση
Μάκης Νοδάρος: …για το έντονο του ύφους, αλλά αγαπητοί συνάδελφοι, όπως
καταλαβαίνετε τώρα…
Δημήτρης Κολόκας: Αισθάνομαι…
Γιώτα Αργυροπούλου: Πλέον έχουμε βγει όλοι από τα ρούχα μας, έχουμε βγει.
Μάκης Νοδάρος: Δηλαδή να βγαίνει ένας τύπος και να λέει, τιμωρήστε το Ιόνιον
FM, γιατί έκανε πρωταπριλιάτικο ψέμα, αυτό το πράγμα είναι πρωτοφανές και
απαράδεκτο.
Δημήτρης Κολόκας: Πάντως σημειώστε και τον ευχαριστούμε τον άνθρωπο, ότι
σημείωσε στον κύριο Πρόεδρο κι ακούστηκε και δημοσίως, ότι είμαστε υψηλής
ακροαματικότητας εκπομπή. Να προσπαθήσει να μας μοιάσει, θα έλεγα, γιατί έτσι
πρέπει να κάνει ο καθένας, να υπάρχει θεμιτός ανταγωνισμός και να υπάρχει με την
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καλή έννοια ανταγωνισμός, άμιλλα, έτσι; Να προσπαθήσει να μας μοιάσει τέλος
πάντων, να έχει κι αυτός υψηλής ακροαματικότητας εκπομπές.
Μάκης Νοδάρος: Και βέβαια θα παρουσίαζε εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτό που
αποκάλυψες Δημήτρη και το οποίο δεν το γνώριζα, ότι ο κύριος αυτός έχει σχέση με
κάποιον ραδιοφωνικό σταθμό εκεί κάτω στη Ζαχάρω. Θα ήτανε, θα παρουσίαζε
εξαιρετικό ενδιαφέρον να δούμε τη νομιμότητα του συγκεκριμένου ραδιοφωνικού
σταθμού, πώς στήθηκε, πώς αγοράστηκε, πότε και γιατί.
Δημήτρης Κολόκας: Θα τα δούμε αυτά, θα τα δούμε όλα.
Μάκης Νοδάρος: Θα παρουσίαζε εξαιρετικό ενδιαφέρον.
Δημήτρης Κολόκας: Κοντός ψαλμός…
Μάκης Νοδάρος: Βέβαια εμείς με αφορμή αυτήν την καταγγελία…
Δημήτρης Κολόκας: Εμείς αμυνόμενοι το κάνουμε, έτσι; Αμυνόμενοι, το ξαναλέω.
Μάκης Νοδάρος: Όχι, δεν το κάνουμε αμυνόμενοι.
Δημήτρης Κολόκας: Εγώ αμυνόμενος θα επέμβω σε αυτές τις παρανομίες που
υπάρχουν.
Μάκης Νοδάρος: Εγώ δεν θα το κάνω αμυνόμενος πάντως, εγώ θα το κάνω…
Δημήτρης Κολόκας: Εσύ κάντο, όπως θέλεις!
Μάκης Νοδάρος: Από περιέργεια δημοσιογραφική.
Δημήτρης Κολόκας: Εγώ προκαλούμαι μονίμως σαν ενοχλητική μύγα και μάλιστα
νταβανόμυγα-πώς λέγονται, αυτές οι μεγάλες- καλά οι μικρές να ‘ρχονται, να τις
διώχνεις και να ξανάρχονται, ξέρεις, αλλά μια νταβανόμυγα, είναι τώρα τρεις, τρία
χρόνια να ‘ρχεται και να τη διώχνεις και να ξανάρχεται, χωρίς να έχεις επιτεθεί, ε,
κάποια στιγμή καταλαβαίνεις! Καταντάει, ε, εντάξει.
Μάκης Νοδάρος: Να ξεσκονήσουμε, να ξεσκονήσουμε την κατάσταση, θα δούμε
τελικά, αν ο κύριος ο συγκεκριμένος που μιλάει για νομιμότητα, είναι ο ίδιος
νόμιμος.
Γιώτα Αργυροπούλου: Και πώς, και πώς καλύπτεται όλο αυτόν τον καιρό, πίσω από
ποιους καλύπτεται και ποιοι…
Δημήτρης Κολόκας: Είναι και ένα ερώτημα, είναι κι ένα ερώτημα, γιατί δεν
επεμβαίνει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, που γνωρίζει θέματα, έχουνε
φτάσει θέματα εγγράφως για το θέμα αυτό και το Εθνικό Συμβούλιο
Ραδιοτηλεόρασης-παραδόξως βέβαια την αξιοπιστία του οποίου τη γνωρίζει πια όλη
η Ελλάδα, έτσι- ε, και πρόσφατα κι ο κύριος Τζαβάρας βγήκε και μίλησε στην
εκπομπή μας, εδώ στο Δημήτρη το Στρουμπάκο και στον Αντώνη το Γρηγορόπουλο
για την άποψή του και για την αξιοπιστία τους, του συμβουλίου του συγκεκριμένου,
αλλά και για τη νομιμότητά του, αλλά και για άλλα πράγματα του προέδρου του και
θέτω κι ένα θέμα και θέλω να το πω παρεμπιπτόντως μιας και συζητάμε για το
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, εγώ περιεργεύω, πώς είναι δυνατόν να
βγάζουνε αποφάσεις ομόφωνα! Ομόφωνα μονίμως! Μα δεν βρίσκεται ένας σε εκείνο
το Συμβούλιο να διαφωνησει! Όταν η Νομική Υπηρεσία του Εθνικού Συμβουλίου
Ραδιοτηλεόρασης έχει διάφορη άποψη, μα δεν βρέθηκε ένας να ‘χει την ίδια άποψη
με τη Νομική Υπηρεσία του Ε.Σ.Ρ. και είναι μονίμως οι αποφάσεις ομόφωνες, με μία
κυρία εκεί πέρα μονίμως να μειοδοτεί και να θέλει παραπάνω ποινές! Δεν μπορώ νμα
καταλάβω, τι γίνεται πια!
Γιώτα Αργυροπούλου: Έτσι, αν αναλογιστεί κάποιος…
Δημήτρης Κολόκας: Είναι ποτέ, ότι είναι ο τρίτος πυλώνας της Δημοκρατίας το
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.
Γιώτα Αργυροπούλου: …από τα πρόστιμα που επιβάλλει, ζει το Εθνικό Συμβούλιο
Ραδιοτηλεόρασης και χρηματοδοτείται και η λειτουργία του, αλλά και η δράση των
μελών του.
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Δημήτρης Κολόκας: Τέλος πάντων είναι ένα κουβάρι ολόκληρο. Δεν είναι δουλειά
δικιά μας, εμείς απλώς παρουσιάζουμε τα γεγονότα σαν γεγονότα. Έχουμε πληθώρα
εγγράφων στα χέρια μας, πληθώρα, δεν μπορείτε να καταλάβετε, τι έχουμε στα χέρια
μας!
Γιώτα Αργυροπούλου: Μάκη, σε ευχαριστούμε για την παρέμβασή σου.
Μάκης Νοδάρος: Ευχαριστώ κι εγώ, παιδιά και υπομονή!
Γιώτα Αργυροπούλου: Και για την πρωτοβουλία.
Μάκης Νοδάρος: Καλή συνέχεια και υπομονή και μην κολώνετε πουθενά! Αυτή η
ιστορία διαφήμιση σας κάνουν, παρά να σας πτοούν…
Δημήτρης Κολόκας: Ε, βέβαια! Αφού είμαστε και υψηλής ακροαματικότητας
σταθμός! Ακούστηκε!
Γιώτα Αργυροπούλου: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα!
Δημήτρης Κολόκας: Ευχαριστούμε.
Το ΕΣΡ έχει επιληφθεί της υποθέσεως κατόπιν της από 30.5.2011 καταγγελίας του
Κοτσόπουλου Παναγιώτη. Το εν λόγω πρόσωπο είχε υποβάλλει στο ΕΣΡ την από
6.4.2011 καταγγελία του δια της οποίας κατήγγειλε το ραδιοφωνικό σταθμό ότι
προέβαλε ψευδείς ειδήσεις χάριν αστεϊσμού. Επί της εν λόγω καταγγελίας εκδόθηκε
από το ΕΣΡ η υπ’ αριθμ. 8/9.1.2012 απόφαση δια της οποίας έχει επιβληθεί στο
ραδιοφωνικό σταθμό η διοικητική κύρωση της συστάσεως, όπως η μετάδοση των
γεγονότων είναι αληθής, ακριβής και με αίσθημα ευθύνης. Ο εκπρόσωπος του υπό
κρίση ραδιοφωνικού σταθμού, χολωθείς από την εν λόγω καταγγελία και την
ανάρτηση αυτής στην ιστοσελίδα του καταγγέλλοντος, κατά τη διάρκεια της
ραδιοφωνικής εκπομπής της 18.5.2011 προκάλεσε συζήτηση μετά του προστιθέντος
στο ραδιοφωνικό σταθμό δημοσιογράφου. Κατά τη διάρκεια της συζητήσεως έγινε
επανειλημμένη αναφορά στο πρόσωπο του καταγγέλλοντος κατά τρόπο απαξιωτικό
και περιφρονητικό δια των φράσεων: «κάποια τυπάκια», «φασιστική νοοτροπία», «να
προσέξει, μήπως πριονίζει το κλαδί πάνω στο οποίο κάθεται» και άλλων παρομοίων.
Για την εν λόγω εκτροπή, ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον ραδιοφωνικό σταθμό η
διοικητική κύρωση της συστάσεως. Μειοψήφησε ο Πρόεδρος Ιωάννης Λασκαρίδης
και το μέλος Γιάννης Παπακώστας, κατά τους οποίος θα έπρεπε να επιβληθεί το
πρόστιμο των 3.000 ευρώ.
Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία Δ. ΚΟΛΟΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ιδιοκτήτριας
του ραδιοφωνικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο ΙΟΝΙΟΝ FM STEREO Νομού
Ηλείας, τη διοικητική κύρωση της συστάσεως όπως τα πρόσωπα που αναφέρονται
στις εκπομπές του πρέπει να απολαμβάνουν δίκαιης, ορθής και αξιοπρεπούς
συμπεριφοράς και δεν επιτρέπεται η προσβολή της προσωπικότητας, της τιμής και
της αξιοπρέπειάς τους, με απειλή επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 9η Ιανουαρίου 2012, καθαρογράφτηκε και
δημοσιεύθηκε κατά την 26η Ιανουαρίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.
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